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IOBA şi GUL un răspuns pentru TÂM şi PIT 
 
 

Cine sînt cele două personaje? 
TÂM şi PIT sînt două personaje inventate de domnul Nică Janet din zona Olteniei/Dolj, mai precis 

din comuna Ostroveni, de fapt, este un singur cuvînt, adică „TÂMPIT”, unde le pune în gură nişte afirmaţii 
tîmpite, mă rog, însă cu miez, adică o anumită temă pentru dezbatere. 

Eu am inventat tot aşa, două personaje, pe IOBA şi GUL, de fapt, este un singur cuvînt „IOBAGUL” 
prin care încerc să-i răspund lui TÂM şi PIT, dar atenţie!, este un răspuns pe măsura iobagului, cel fără de 
nimic, dar să fie un răspus la tema în discuţie.  

Aşadar, asta e!  
 

TÂM şi PIT:  
Deşi morţi de foame, pe români îi ţine în viaţă setea de dreptate! 
IOBA şi GUL: 
Deşi morţi de sete prin cîrciumi, pe români mei îi bate-un gînd de-o foame de dreptate. 
............ 
 
TÂM şi PIT: 
S-a îmbătat cu apă rece şi s-a trezit cu vin fiert. 
IOBA şi GUL : 
Cînd măsura o întreci, 
Te apuci ca să petreci. 
.......... 
 
TÂM şi PIT: 
Eşti răcit pentru că arzi! 
IOBA şi GUL : 
Ard ca o flacără, adică eşti îndrăgostit de ... boier. 
............. 
 
TÂM şi PIT: 
Nu plouă atât de rău, încât să zicem că plouă bine! 
IOBA şi GUL : 
A plouat pe deal, iar eu stau în vale! 
............. 
 
TÂM şi PIT: 
În urma măsurilor luate de guvern, economia subterană e... la pământ. 
IOBA şi GUL : 
Pămîntul nu-i al meu, e al ţării, iar ţara este a străinilor! 
.......... 
 
TÂM şi PIT: 
A fost condamnat la muncă zilnică pe viaţă! 
IOBA şi GUL : 
Pe viaţă cu suspedare a fost condamnat la moarte! 
............ 
  
TÂM şi PIT: 
Matematicianul era gânditor ca o frunte de poet! 
IOBA şi GUL : 
Un poet transpiră tot la gîndul de a fi matematician! 
.......... 
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TÂM şi PIT: 
Cu atâtea E-uri, dacă nu le mâncaţi, muriţi de foame, iar dacă  le mâncaţi, muriţi că le mâncaţi! 
IOBA şi GUL :  
Cum o dai n-o nimereşti, alegi greu, precum măgarul lui Buridan! 
Însă vine ea primăvara, apar urzicile, loboda, ştevia! 
......... 
 
TÂM şi PIT: 
Pe scenă se vedeau intrigile de culise. 
IOBA şi GUL : 
Răscoala aceasta este rezultatul intrigilor de culise ale boierilor! 
...... 
 
TÂM şi PIT: 
Curcanul este o pasăre care nu se vinde, ci se oferă. 
IOBA şi GUL : 
Dacă nu ai un curcan acum de Crăciun (porc am vrut să spun) te duci la boier şi-l furi! 
........ 
 
TÂM şi PIT: 
Uzina a fost mutilată cu aparatură modernă. 
IOBA şi GUL : 
Ogorul nu-i arat, deoarece uzina ,,Tractorul"' a fost mutilată! 
........... 
 
TÂM şi PIT: 
A cusut carpeta cu multă răbdare şi migdală. 
IOBA şi GUL : 
A furat o sapă cu multă răbdare şi migdală (sic!) de la boier! 
......... 
 
TÂM şi PIT: 
Somnul raţiunii naşte...artişti. 
IOBA şi GUL : 
Somnul iubirii naşte ... iobagi (pe moşia boierului). 
............. 
 
TÂM şi PIT: 
Îmi place, la nebunie, acest balamuc! 
IOBA şi GUL : 
Îmi place, am gînd ascuns, dar l-am pierdut! 
........ 
 
TÂM şi PIT: 
V-aş ura spor la muncă, dar mi-e că vi-l iau guvernanţii! 
IOBA şi GUL : 
Eu I-O BAG pe muncă sau pe spor pe gît boierului poate-i simpte gustul! 
.............. 
 
TÂM şi PIT: 
Din păcate, virtutea cade, adesea, în păcate! 
IOBA şi GUL : 
Păcatu-i scump, iar bani de popă ioc! 
.............. 
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TÂM şi PIT: 
Fotbaliştii au alergat pe teren, în lung şi-n blat. 
IOBA şi GUL : 
Blatul este bun, stă la baza mesei bune! 
............. 
 
TÂM şi PIT: 
Societatea noastră este clătită pe credinţa ortodoxă. 
IOBA şi GUL : 
Clătita-i tort dorit, iar, ea, credinţa ortodoxă, îi hrană spirituală, îl temperează pe român!  
............ 
 
TÂM şi PIT: 
Guvernul a acordat ultimele prime pe acest an. 
IOBA şi GUL : 
PRIMELE !?, au fost şi ele la coadă la pîine pentru săraci ! 
........... 
 
TÂM şi PIT: 
De Sfântul Valentin, cei doi îndrăgostiţi s-au certat ca dracii! 
IOBA şi GUL : 
Cei doi îndrăgostiţi: boierul şi iobagul, ca dracii întotdeauna, ei se ceartă! 
............. 
 
TÂM şi PIT: 
Capul plecat, scabia nu-l taie! 
IOBA şi GUL : 
Scabie dacă tu ai, mergi în tîrg ca să o dai ! 
.......... 
 
TÂM şi PIT: 
Să faci casă cu o femeie, trebuie să-i faci, mai întâi, curte! 
IOBA şi GUL : 
Curtea din fundul oborului meu este a ibovnicei mele ! 
............. 
 
TÂM şi PIT: 
Toată lumea ştie că busturile nu se discută! 
IOBA şi GUL : 
Lumea încă nu discută, că dacă n-ai, dai ! 
................ 
Pentru Nică Janet 
Nică - Ion !? (văd, că mulţi vă urează!?) 
Nică a Petrei, 
Nică a lui Janet 
Îs doi, foarte grei, 
Nume cu răsunet. 
Şi de aceea eu, 
Vă urez din greu, 
Că nu-s un ateu. 
Sănătate multă 
Şi-ncă o dată  
La mulţi ani! 
Să aveţi fini 
Şi bani! 
....................... 
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TÂM şi PIT: 
De câte ori îmi păcălesc prietenii, mă simt ca un adevărat şef de partid. 
IOBA şi GUL : 
Ne bucurăm aşa de mult, cînd şeful ne vorbeşte, că nici el nu pricepe cît este de deştept!  
...................... 
 
TÂM şi PIT: 
Guvernul le cere şomerilor să-şi vadă de treabă, dacă nu au de lucru. 
IOBA şi GUL : 
Celor din cîmpul muncii, guvernul le cere să se pună „pe treabă” ! 
.................. 
Chiar, care treabă? 
 
Răspuns. 
Cum, care treabă? 
Treabă mare, treabă mică. 
E pericol mare şi mi-e frică, 
Că toţi sînt curioşi din fire 
Şi treaba o să ajunga o ... bîrfire! 
............... 
 
TÂM şi PIT: 
Poliţiştii i-au pus hoţului căpuşele la mâini. 
IOBA şi RUL :  
Căpuşele au pătruns în toate domeniile de activitate, chiar şi în poliţie ! 
........ 
 
TÂM şi PIT: 
A mâncat zece clătite şi s-a umflat ca o gogoaşă. 
IOBA şi GUL: 
Şi boul a mîncat lucernă, dar s-a umflat de gaze! 
............... 
 
TÂM și PIT: 
Toate problemele care mă trag în urmă, mă depăşesc. 
IOBA şi GUL: 
Toate necazurile din agricultură se vor îngropa în curînd. 
............ 
 
TÂM şi PIT: 
Tăcerea lui avea un accent franţuzesc. 
IOBA şi GUL : 
Tăcerea neamţului mut se aude în toată ţara ! 

 ........... 
 

TÂM şi PIT: 
Din ce în ce mai mult, citesc tot mai puţin. 
IOBA şi GUL : 
Citesc adesea şi o carte, dar mi-se pare mai grea ca SAPA ! 
.............. 
 
TÂM şi PIT: 
Mielul blând muge la două oi. 
IOBA şi GUL : 
Mielul negru este uneori şi breaz! 
........... 
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TÂM şi PIT: 
Se vedea de departe că orbul avea vederi liberale. 
IOBA şi GUL : 
Liberal este ţăranul, cînd vede sau nu vede! 
.......... 
 
TÂM şi PIT: 
Câţi cai-putere are o vacă? 
IOBA şi GUL : 
Atîţia cîţi măgari are un bou ! 
.......... 
 
TÂM şi PIT: 
Politica e să promiţi, pe Pământ, Luna de pe cer. 
IOBA şi GUL : 
Politica este să promiţi că dai în dar ce nu ai ! 
........... 
 
TÂM şi PIT: 
Noaptea trecută am vizat-o pe Angelina Jolie. 
IOBA şi GUL : 
Noaptea trecută m-a vizitat Angelina Jolie şi m-a întrebat: Vrei să te ajut la săpat via? 
.............. 
 
TÂM şi PIT: 
Orfană de mamă, fata lua, în fiecare zi, de la tatăl său, o mamă de bătaie. 
IOBA şi GUL : 
Bătaia este ruptă din Rai, iar Raiul de lume ! 
........... 
 
TÂM şi PIT: 
S-a dovedit că milionarul era un om de doi bani. 
IOBA şi GUL : 
Omul sărac îşi poartă bogăţia de milioane în suflet ! 
....................... 
 
TÂM şi PIT: 
Aproapele meu este, de departe, un om foarte bun. 
IOBA şi GUL : 
Omul bun este cel care te ajută, indiferent unde se află!  
....................... 
 
TÂM şi PIT: 
Până nu intri în graţiile unei femei, nu iese nimic. 
IOBA şi GUL : 
Dacă nu ştii să faci cu ochiu' unei femei, nu-ţi iese un cucui!  
....................... 
 
TÂM şi PIT: 
Dacă avea sânge albastru, de ce s-a înroşit în obraz ? 
IOBA şi GUL : 
Ruşinea pe care a păţit-o (a tras-o), i-a transformat culoarea sîngelui ! 
....................... 
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TÂM şi PIT: 
Nu vreau să mă cobor la înălţimea voastră! 
IOBA şi GUL : 
Eu niciodată nu mă cobor la înălţimea voastră, ci vă ridic pe toţi la înălţimea mea! 
....................... 

 
TÂM şi PIT: 
Fiecare femeie vrea să se căsătorească, în realitate, cu un bărbat de...vis! 
IOBA şi GUL : 
Vise multe are o femeie, dar visuri mai puţine! 
....................... 
 
TÂM și PIT: 
A cumpărat bilet pentru un concern de muzică uşoară. 
IOBA şi GUL : 
La munca de jos, muzica uşoară este foarte grea! 
....................... 
 
TÂM şi PIT: 
Din lumina documentelor de partid reiese că ne aşteaptă zile negre. 
IOBA şi GUL: 
Zile negre, zile negre, eu ştiu c-au fost şi fi-vor, dar post negru îi o ferie! 
....................... 
 
TÂM şi PIT: 
Avem prea mulţi ofiţeri sub acoperire şi prea multe creşteri salariale fără acoperire. 
IOBA şi GUL: 
Creşteri avem peste tot în agricultură, dar nu toate sînt folositoare, doar cele acoperite! 
....................... 
 
TÂM şi PIT: 
În piaţă nu s-au produs decât violenţe paşnice. 
IOBA şi GUL: 
În piaţă s-au cumpărat la negru mai multe violenţe paşnice! 
....................... 

 
TÂM şi PIT: 
Gândeşte pozitiv şi, uneori, vei avea dreptate; gândeşte negativ şi vei avea dreptate întotdeauna. 
IOBA şi GUL: 
Noi, dacă nu gîndim, avem dreptate întotdeauna! 
....................... 

 
TÂM şi PIT: 
Sunt din ce în ce mai convins că politica e democraţie cu uşile închise. 
IOBA şi GUL: 
Păi normal, ia să dăm noi jos milităria din pod! 
....................... 
 
TÂM şi PIT: 
Când a văzut că intrase într-un cerc vicios, a început să dea din colţ în colţ. 
IOBA şi GUL: 
Eram în horă şi jucam de mama focului, şi m-am aprins de dorul tău ... femeie!  
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TÂM și PIT: 
După toate religiile, femeia n-are nas să deschidă gura în faţa bărbatului. 
IOBA şi GUL : 
La ţară, după toate regulile nescrise, femeia ţine casa împotriva bărbatului care vrea să o dărîme !? 
....................... 
 
TÂM și PIT: 
Vezi lancea asta? Sa-ţi intre bine în cap că e periculoasă! 
IOBA şi GUL : 
Vezi sapa asta? Să-ţi intre bine în cap, dacă nu înveţi carte e periculoasă! Te face om!? 
....................... 

    
TÂM și PIT: 
Românul are şapte vieţi în pieptu-i de maramă. 
IOBA şi GUL : 
Românul, şapte vieţi de ar avea, sigur nu s-ar răzbuna! 
....................... 

 
TÂM și PIT: 
Trebuie să ajungi în vârful dealului. Hai, valea! 
IOBA şi GUL : 
Pe vale, pe vale ! Te-am văzut pe deal cu Floarea.  
....................... 

  


